
GARANTIE

U heeft 6 maanden garantie op de producten die u online via onze website 
heeft gekocht. De garantie dekt goederen die kapot of beschadigd zĳn, zoals 
beschreven in de Wet handhaving consumentenbescherming. Garanties 
gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten en niet voor 
beschadigingen die zĳn ontstaan tĳdens of na het ontvangen van de 
producten door eigen toedoen. Als u een beschadigd product heeft 
ontvangen, neem dan zo spoedig mogelĳk contact op met Aluxem Store nadat 
u de fout heeft ontdekt door ons een e-mail te sturen met foto’s van zowel de 
beschadigde goederen als van het eventuele beschadigde pakket. Deze 
e-mail kunt u sturen naar support@aluxem.com onder vermelding van het 
onderwerp 'Garantie'.

Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zĳn van: normale 
slĳtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, 
installatie, montage, wĳziging of reparatie door opdrachtgever of door 
derden

AANKOMSTGARANTIE

Op al onze producten zit een aankomstgarantie. Mocht er tĳdens de 
verzending schade aan het product optreden, dan is dat risico voor ons. Kĳk 
daarom altĳd goed of de verpakking is beschadigd en maak meteen foto's. Al 
onze producten zĳn verzegeld met een kwaliteitszegel, verbreek de zegel 
niet als je twĳfelt over je aankoop en gebruik wilt maken van de 
retourtermĳn. Dit zorgt dat het product in de originele verpakking 
teruggestuurd kan worden.

RETOURNEREN

Bĳ de aankoop van producten via de website is het wettelĳke 14-dagen 
herroepingsrecht van toepassing. U heeft dus het recht om de aankoop 
binnen 14 dagen vanaf het moment dat u of degene die de bestelde goederen 
heeft ontvangen te annuleren. Hier zĳn kosten aan verbonden van 30% van 
het aankoopbedrag.

Als het herroepingsrecht niet van toepassing is op een product op de website, ontvangt u 
hierover duidelĳke informatie. Als een product is verzegeld met een kwaliteitszegel, verbreek 
dan niet het zegel als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht. Dit geldt voor al onze 
aluminium platen. Het recht tot herroeping stopt als u de kwaliteitszegel verbreekt. Als u van 
gedachten verandert, voordat de bedenktĳd van 14 dagen voorbĳ is, moet u dit kenbaar maken 
middels een e-mail aan Aluxem Store, en aangeven welke goederen u wilt terugsturen of 
omruilen. Stuur een e-mail naar support@aluxem.com en vermeldt uw naam, adres, en andere 
relevante informatie, zoals het bestelnummer, factuurnummer en de naam / namen van de 
producten waar het om gaat. 

In het geval dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht, zĳn de kosten voor het retourneren 
voor u en bent u ook verantwoordelĳk voor de staat van de goederen wanneer deze door ons 
terug worden ontvangen, evenals tĳdens de retourzending. Vanaf de datum van ontvangst van de 
goederen, moet u het pakket zorgvuldig opslaan en bericht maken dat u deze wilt terugsturen. 
Dit kan via support@aluxem.com onder vermelding van het onderwerp 'Herroeping'. U heeft dan 
14 dagen de tĳd om de goederen naar ons retour te sturen. Het product moet in originele 
verpakking zĳn en in een goede staat verkeren bĳ aankomst en moet tevens in de originele doos 
worden teruggestuurd.

Bĳ een herroeping betaalt Aluxem Store het bedrag terug dat u voor het artikel heeft betaald, 
exclusief bezorgkosten, exclusief retourkosten van 30%. Aluxem Store heeft het recht om een 
bedrag of het volledige bedrag af te trekken van het terug te betalen bedrag. Binnen de 
gehanteerde prĳzen van de producten waar het om gaat, als er wordt geconstateerd dat de 
kwaliteitszegel is verbroken en er waardevermindering is veroorzaakt door de klant, omdat het 
product is gebruikt, of dusdanig en onnodig is geopend om functies en eigenschappen vast te 
stellen.  

Aluxem Store zal het bedrag zonder onnodige vertraging aan de klant terugbetalen, binnen 14 
dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen en na beoordeling. De terugbetaling zal 
plaatsvinden door terugstorting op het rekening waarmee de klant de betaling heeft voltooid.

Garantie en retourneren


